ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานลาน
เรื่อง รายละเอียดราคากลางโครงการซอมแซมถนนดิน หมูที่ 1 ,2 ,4 , 8 , 10,11 , 14 และหมูที่ 16
*******************************************
ดวย องคการบริหารสวนตําบลบานลาน อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน มีความ
ประสงคจะดําเนินการจางโครงการซอมแซมถนนดิน หมูที่ 1 ,2 ,4 ,8 ,10, 11,14 และหมูที่ 16 รายละเอียดดังนี้
1.โครงการซอมแซมถนนดินพรอมเกลีย่ เรียบ บานกุดเชือก หมูที่ 11 (เฉพาะจุดทีช่ าํ รุด)
จุดที่ 1 ทําการลงดินลูกรังพรอมเกลี่ยเรียบ ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 480 เมตร
หนา 0.10 เมตร และลงคอนกรีตถนนน้ําลนผานลําหวยทรายหรือคิดปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา 192 ลบ.
ม. รายละเอียดตามแบบที่กําหนด
2.โครงการซอมแซมถนนดินลําหวย บานกุดเชือก หมูที่ 10 (จํานวน 3 จุด)
จุดที่ 1 ทําการลงดินถมพรอมเกลี่ยเรียบ ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนา
3.00 เมตร
จุดที่ 2 ทําการลงดินถมพรอมเกลี่ยเรียบ ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 7 เมตร หนา
3.00 เมตร
จุดที่ 3 ทําการลงดินถมพรอมเกลี่ยเรียบ ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 5 เมตร หนา
0.30 เมตร หรือคิดเปนปริมาณดินถมรวมไมนอยกวา 627 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด
3.โครงการซอมแซมถนนดิน บานกุดเชือก หมูที่ 10 (จํานวน 2 จุด)
จุดที่ 1 ทําการลงดินถมพรอมเกลี่ยเรียบ ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา
0.20 เมตร
จุดที่ 2 ทําการลงดินถมพรอมเกลี่ยเรียบ ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนา
3.00 เมตร หรือคิดเปนปริมาณดินถมรวมไมนอยกวา 487.50 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด
4. โครงการซอมแซมถนนดิน บานโนนสะอาด หมูท ี่ 14 (จํานวน 2 จุด)
จุดที่ 1 ทําการลงดินถมพรอมเกลี่ยเรียบ ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนา
3.00 เมตร
จุดที่ 2 ทําการลงดินถมพรอมเกลี่ยเรียบ ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา
0.30 เมตร หรือคิดเปนปริมาณดินถมรวมไมนอยกวา 630 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด
5. โครงการซอมแซมถนนดินลูกรัง บานหัวนา หมูที่ 16
ทําการลงดินลูกรังพรอมเกลี่ยเรียบ ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา
0.10 เมตร หรือคิดเปนปริมาณดินถมรวมไมนอยกวา 80 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด
6. โครงการซอมแซมถนนดิน ลําหวยบานลาน หมูที่ 4 (จํานวน 2 จุด)
จุดที่ 1 ทําการลงดินถมพรอมเกลี่ยเรียบ ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 27 เมตร หนา
2.50 เมตร พรอมลงทอ ø 0.40 , 0.80 เมตร หรือคิดเปนปริมาณดินถมรวมไมนอยกวา 688.50
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด

-27. โครงการซอมแซมถนนดิน ลําหวยบานลาน หมูท ี่ 4 (จํานวน 2 จุด)
จุดที่ 1 ทําการลงดินถมพรอมเกลี่ยเรียบ ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 15 เมตร หนา
3.00 เมตร
จุดที่ 2 ทําการลงดินถมพรอมเกลี่ยเรียบ ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนา
3.00 เมตร หรือคิดเปนปริมาณดินถมรวมไมนอยกวา 484 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด
8. โครงการซอมแซมถนนดินลูกรัง บานดอนเงิน หมูท ี่ 8
ทําการลงดินถมพรอมเกลี่ยเรียบ ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 3.00
เมตร หรือคิดเปนปริมาณดินถมรวมไมนอยกวา 306 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด
9. โครงการซอมแซมถนนดินลูกรังสาย บานผักหวาน หมูที่ 2 เชื่อมบานสรางแปน หมูที่ 1
ทําการลงทอ คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร จํานวน 6 ทอน พรอมยาวแนว
ลงดินถม/ดินลูกรังถมพรอมเกลี่ยเรียบ ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาวรวม 10 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือคิดปริมาณดินถมไมนอยกวา 285 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.บานลานกําหนด
10. โครงการซอมแซมถนนดิน บานสรางแปน หมูที่ 1 จํานวน 2 สาย (เฉพาะจุด)
จุดที่ 1 สายขางโรงเรียนบานสรางแปน ทําการลงดินลูกรังถมพรอมเกลี่ยเรียบ ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาวรวม 50.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
จุดที่ 2 สายขางลําหวย ทําการลงดินลูกรังพรอมเกลี่ยเรียบ ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
50 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือคิดปริมาณดินถมไมนอยกวา 86 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.
กําหนด
11. โครงการซอมแซมถนนดิน บานสรางแปน หมูที่ 1 (สายบานสรางแปนไปปาชาบานลาน)
(เฉพาะจุด)
ทําการลงดินถมพรอมเกลี่ยเรียบ ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาวรวม 150 เมตร หนา
0.10 เมตร หรือคิดเปนปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา 75 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด
เพื่อเปนการเปดเผยขอมูลรายละเอียดราคากลางใหเปนไปตามพระบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 103/8 วรรคหนึ่ง องคการบริหารสวนตําบลบานลาน
จึงไดเปดเผยขอมูลรายละเอียดราคากลาง (ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

(นายเสวก ลารังสิต)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานลาน

ตาราง ปปช.01

ประกาศกําหนดราคากลางองคการบริหารสวนตําบลบานลาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ ดรบั และรายละเอียดคาใชจา ยในการจางกอสราง
ชื่อโครงการ ซอมแซมถนนดิน หมูท ี่ 1 , 2 , 4 , 8 , 10, 11, 14 และหมูที่ 16
/หนวยงานเจาของโครงการ องคการบริหารสวนตําบลบานลาน
๑. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 426,000.-บาท
๒. ลักษณะงานโดยสังเขป ซอมแซมถนนดิน
๓. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่
กันยายน ๒๕60
๔. เปนเงิน
426,000.-บาท (-สีแ่ สนสองหมืน่ หกพันบาทถวน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา
๕.๓
๕.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
นางเบญญาภา โสเขียว
ตําแหนง ปลัด อบต.
ประธานกรรมการ
นายธนภัทร เผาบานฝาง
ตําแหนง นายชางโยธา ชํานาญงาน
กรรมการ
นายวรรรบ ไสยกิจ
ตําแหนง นายชางเขียนแบบ
กรรมการ
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